Reiniging - Duette® - en Plissé Shades
De stof van zowel Luxaflex® Duette® als Luxaflex® Plissé Shades is niet van de
bovenbak en onderbak te scheiden. Ter voorkoming van grondige vervuiling
kunt u de Duette® en Plissé stof regelmatig afstoffen met een plumeau of met een
handstofzuiger op een lage stand.
Bij vlekken is het advies deze zo snel mogelijk met een zachte spons en lauwwarm
water met eventueel een niet synthetisch wasmiddel af te nemen.
Let op! Duette®- en Plissé-stoffen welke zijn voorzien van een gemetalliseerde
achterzijde dient u niet met water af te nemen omdat hierdoor de
gemetalliseerde laag aangetast kan worden.
Voor het reinigen van het gehele product is het mogelijk om niet gemetalliseerde
Plissé-stof, Plissé voorzien van coating en Duette® stoffen, met
uitzondering van de black-out versie, met onderlat in een bad onder te dompelen. U
dient wel de stalen verzwaringslat uit de onderlat
te halen door het kunststof eindkapje uit de onderlat te verwijderen.
Handel als volgt:
Vul een bak, bad of bassin met lauw warm water (30 °C) en voeg een schepje of
dopje niet synthetisch wasmiddel toe. Leg de stof in het water en houd de
bovenbak boven water. (Geldt alleen voor gemotoriseerde modellen.) Door de
plooien niet als bundel in het water te houden, maar deze te openen, zal het
reinigingsresultaat verbeteren. Voorkom het kreuken of vervormen van de stof en de
plooien. Bij vlekken kunt u met een zachte spons of kwast
de stof afnemen. Laat de stof niet langer dan twee uur in het water staan.
Hang de stof boven het bad volledig uit (kantel hierbij de stof zodat de boven- en
onderbak rechtop staan) en spuit deze voorzichtig aan
voor- en achterzijde schoon zodat vuil en zeepresten van de stof verdwenen zijn.
Trek de stof voorzichtig op en zorg dat de plooien op de juiste wijze vouwen.
Als de bundel stof geheel samengevouwen is, druk dan met beide handen boven- en
onderlat nog eens extra samen. Hierdoor kunt u zoveel mogelijk
water uit de stof knijpen.
Monteer nu de Duette® Shade of het Plissé Shade weer in de montagesteunen en
laat de stof geheel uitzakken. Eventuele vlekjes of restvuil kunt u
nogmaals trachten te verwijderen met een lichtvochtige zachte spons. Trek
vervolgens de stof op tot ±300 mm onder de bovenbak.
Trek de stof ieder uur eenmaal op en laat het vervolgens uithangen en trek het
wederom op tot 300mm onder de bovenbak. Herhaal deze cyclus
totdat de stof droog is. Indien het gordijn breder is dan het bad dat u ter beschikking
staat, kunt u de stof met een zachte spons afnemen of deze laten
reinigen bij een professioneel reinigingsbedrijf,welke beschikt over een bassin
eventueel met ultra-sone
reinigingstechniek

Reiniging - Horizontale Jaloezieën
Jaloezieën zijn gemakkelijk te reinigen door allereerst de lamellen te sluiten en
vervolgens met een plumeau, zacht harige kwast of
een zachte doek stof af te nemen. Wanneer de lamellen erg vuil zijn, kunt u deze het
best afnemen met een vochtige doek.
Ook kunt u gebruik maken van een stofzuiger op de laagste stand. Grotere
oppervlakken kunt u ook zachtjes schoonspuiten en daarna goed laten drogen.
Let op: Wanneer de stalen bovenbak van de jaloezie niet goed droog is, bestaat de
kans dat deze gaat roesten.
Uiteraard kunt u de jaloezieën ook grondig laten reinigen door een professioneel
reinigingsbedrijf, dat beschikt over een ultrasone reinigingstechniek.
Bovenstaand advies is met zorg opgesteld. Niettemin kunnen wij geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de resultaten van de reiniging.

Reiniging - Houten Jaloezieën
In de meeste gevallen volstaat het om de jaloezie regelmatig schoon te maken met
een plumeau of stofzuiger op de laagste stand om uw
jaloezie schoon te houden. Vlekken en vuil dienen zo snel mogelijk verwijderd te
worden met een zachte, iets vochtige doek.
Voor de effecten van enige andere reinigingsmethoden kan geen aansprakelijkheid
aanvaard worden.

Reiniging - Rolgordijnen
Het doek van uw Luxaflex® Rolgordijn is voorzien van een beschermende antistatische laag. Vuil en stof hebben minder vat op rolgordijndoek dan op
normaal textiel. Vlekken dienen evenwel snel behandeld te worden.
LET OP! Gemetalliseerde stoffen en rolgordijnen uit de Expressions Collectie mogen
niet met water in aanraking komen omdat hierdoor
het doek aangetast kan worden.
Bij lichte en/of plaatselijke vervuiling:
Alle sto_en, met uitzondering van de gemetalliseerde stoffen en Expressions, kunnen
met een schone, lichte, vochtige en zachte doek of spons worden
afgenomen. Aan het lauwe schoonmaakwater kunt u eventueel een niet-synthetisch
wasmiddel toevoegen. Niet hard boenen of wrijven om te voorkomen
dat de beschermlaag beschadigt! Gemetalliseerde stoffen en Expressions doeken
uitsluitend droog reinigen.
Bij zware vervuiling:
Zwaar vervuild rolgordijndoek is minder eenvoudig te reinigen. Volledige
onderdompeling van het rolgordijn in water is niet mogelijk.
De stof is door verlijming aan de stalen rolbuis bevestigd en daarom niet separaat
afneembaar. Door contact met water kan de stof van de buis
loslaten en bestaat er verder kans op roest. Alleen de stof (dus niet de buis)
onderdompelen voor totale reiniging is uitsluitend mogelijk bij
niet-gemetalliseerde polyesterstoffen zonder schulp of plaknaad (raadpleeg hiervoor
uw Luxaflex® dealer). Bij katoen en linnen bestaat tevens
een verhoogde kans op krimp.
Uiteraard kunt u altijd overwegen uw Luxaflex® Rolgordijn in handen te geven van
een professioneel reinigingsbedrijf.
Als u beschikt over een voldoende groot bassin, dient u als volgt te handelen:
Vul een bad met lauwwarm water (max. 30°C) en voeg een niet-synthetisch
wasmiddel toe. Verwijder de klem van de onderlat van het rolgordijn en haal
de onderlat eruit. Rol de stof van de buis, leg de stof in het water en houdt de buis
boven water. Voorkom kreuken van de stof. Vlekken kunt u met een
zachte doek of spons behandelen. Niet hard boenen of wrijven. Laat de stof niet
langer dan twee uur in het water staan. Hang de stof volledig uit en
spuit deze voorzichtig met koud water af totdat alle zeepresten verdwenen zijn.
Monteer het drupvrije rolgordijn weer in de steunen, breng de onderlat
met klem weer aan en laat het doek normaal afgerold drogen alvorens het weer te
gebruiken.

Reiniging - Paneelgordijnen
Zachte stof
Haal de stof van het paneelgordijn van de bovenrail af. Ter voorkoming van ernstige
vervuiling kunt u de raambekleding regelmatig afstoffen met
een plumeau of met een stofzuiger op een lage stand.
Bij vlekken adviseren wij deze zo snel mogelijk met een zachte spons en lauwwarm
water (max. 30 °C) met eventueel een niet-synthetisch
wasmiddel te verwijderen. Voor het reinigen van de stof van uw paneelgordijn is aan
de bovenzijde een wasinstructie bevestigd.
Harde stoffen (inclusief expressions)
Het doek van uw Luxaflex® Paneelgordijn is voorzien van een beschermende
antistatische laag. Vuil en stof hebben minder vat op paneel gordijndoek
dan op normaal textiel. Vlekken dienen evenwel snel behandeld te worden. Let op!
Gemetalliseerde stoffen mogen niet met water in aanraking komen
omdat hierdoor de gemetalliseerde laag aangetast kan worden.
Bij lichte en/of plaatselijke vervuiling: Alle stoffen_en, met uitzondering van de
gemetalliseerde soort, kunnen met een schone, lichte, vochtige en
zachte doek of spons worden afgenomen. Aan het lauwe schoonmaakwater kunt u
eventueel een niet synthetisch wasmiddel toevoegen.
Niet hard boenen of wrijven om te voorkomen dat de beschermlaag beschadigt!
Als u beschikt over een voldoende groot bassin, dient u als volgt te handelen: Vul
een bad met lauwwarm water (max. 30 °C) en voeg een
niet-synthetisch wasmiddel toe. Haal de onderlat eruit.Voorkom kreuken van de stof.
Vlekken kunt u met een zachte doek of spons behandelen.
Niet hard boenen of wrijven. Laat de stof niet langer dan twee uur in het water staan.
Hang de stof volledig uit en spuit deze voorzichtig met koud water af
totdat alle zeepresten verdwenen zijn. Monteer het drupvrije paneelgordijn weer aan
de paneelwagens, breng de onderlat weer aan en laat het
doek goed drogen alvorens het weer te gebruiken.
Uiteraard kunt u altijd overwegen uw Luxaflex® Paneelgordijn in handen te geven
van een professioneel reinigingsbedrijf

Reiniging - Roman Shades
De bovenrail kan met een niet-agressief reinigingsmiddel worden afgenomen.
Stof reinigen zonder trekkoorden
Om de stof te reinigen dient deze eerst te worden losgehaald van de bovenrail. Dit
doet u als volgt: Laat het gordijn volledig zakken. haak de koorden los
van de onderste ringetjes en til deze uit de ringen of lusjes (12a). Indien een
magneetsysteem wordt gebruikt, noteer dan de positie van de balein en
de kant van het magneetsysteem. Voor lichte stoffen worden deze magneten om de
beurt links en rechts van het gordijn geplaatst. Voor zwaardere stoffen
worden alle magneten aan dezelfde zijde geplaatst. neem vervolgens (indien van
toepassing) de baleinen en onderlat uit het vouwgordijn (12b).
Trek aan de bovenzijde de stof los van de klitte bandbevestiging op de bovenrail
(12c). Volg de instructies op het waslabel op dat zich aan de bovenzijde van
het vouwgordijn bevindt. na het reinigen dienen de onderlat en de baleinen in hun
oorspronkelijke positie teruggeplaatst te worden. Maak het gordijn
weer aan de bovenlat vast,maak de koorden vast door de haken door de ringetjes of
lusjes te halen en ze vervolgens aan de onderste ringen vast te haken
waarbij de opening van de haken naar binnen wijzen.
Stof reinigen met trekkoorden
Laat het gordijn volledig zakken. Er dient geen trekkoord meer om de conus gedraaid
te zijn. haal daarna de stangen en (indien van toepassing) en
de onderste lat eruit. Indien er een magneetsysteem wordt gebruikt, noteer dan de
positie van de balein en de kant van het magneetsysteem.
Voor lichte stoffen worden deze magneten om de beurt links en rechts van het
gordijn geplaatst. Voor zwaardere stoffen worden alle magneten aan
dezelfde zijde geplaatst (13a). Trek aan de bovenzijde de stof los van de klitteband
bevestiging op de bovenrail (13b). haal het koord van de geleidehaak (13c)
en trek de koordclip eruit (13d). Volg de instructies op het waslabel op dat zich aan
de bovenzijde van het vouwgordijn bevindt.
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om het vouwgordijn weer terug te
plaatsen op de bovenste lat.
Na het reinigen dienen de onderlat en de baleinen teruggeplaatst te worden in hun
oorspronkelijke positie.
Reinigingsadvies
Haal de stof van het vouwgordijn van de bovenrail af. Ter voorkoming van ernstige
vervuiling kunt u de raambekleding regelmatig afsto_en met
een plumeau of met een stofzuiger op een lage stand. Bij vlekken adviseren wij deze
zo snel mogelijk met een zachte spons en
lauwwarm water (max. 30° C) met eventueel een niet-synthetisch wasmiddel te
verwijderen.
Voor het reinigen van de stof van uw vouwgordijn is aan de bovenzijde een
wasinstructie bevestigd.

Reiniging - Gordijnjaloezieën - stoffen lamellen
Bij Gordijnjaloezieën met stoffen lamellen dient u enkele richtlijnen aan te houden
voor het reinigen i.v.m. de beschermlaag die zorgt voor stevigheid en
duurzaamheid van de lamel. Het reinigingsadvies is sterk afhankelijk van de
stofkwaliteit. Wanneer u niet zeker weet welke kwaliteit u gekocht heeft,
raadpleeg dan eerst de Luxaflex® dealer.
Classic, Comfort, Ecostyle Dust-Block, Globe, Globe Sanaplus, Globe Structure,
Panorama, Unisoft
Deze kwaliteiten zijn te reinigen in de wasmachine. Wij adviseren dit te beperken tot
1 à 2 maal per jaar omdat anders de beschermlaag wordt aangetast.
Handel als volgt:
Haal de lamellen uit de bovenrail. Rol de lamellen op (om een kunststof rol) zonder
onderplaten en verbindingsketting, zet de rol vast met rijggaren
of elastiek en doe deze in een kussensloop. Kies een wolprogramma op 30°C en
gebruik een niet-synthetisch wasmiddel. Laat de lamellen goed uitspoelen,
beslist niet centrifugeren. Hang de lamellen met de onderplaten nat op aan de rail.
Eventueel kunt u de lamellen nastrijken (polyester-stand) met
behulp van een vochtige doek.
Atlas Sheer, Beam, Cosmic Dust-block, Crepe, Essentials Dust-block, Meridian,
Microscreen, Miyake, Morawa, Mozaïek, Ray, Snake sheer,
Solo sheer, Waterfall sheer
Deze kwaliteiten zijn met de hand te reinigen in lauwwarm water – Mag niet in de
wasmachine Handel als volgt:
Haal de lamellen uit de bovenrail. Rol de lamellen op (om een kunststof rol) zonder
onderplaten en verbindingsketting, zet deze vast met rijggaren of elastiek.
Maak een handwarm sopje, beslist niet warmer dan 30°C, met een niet-synthetisch
wasmiddel. Dompel de lamellen onder en laat deze niet langer
dan 30 minuten weken. Spoel ze uit met koud water. Hang de lamellen met de
onderplaten nat op aan de rail. Eventueel kunt u de lamellen nastrijken
(polyester-stand) met behulp van een vochtige doek.
Antares, Crepe Metal, Daydream, Elements, Memphis, Motion Topar Plus, Perla
Topar, Phantom, Prelude Topar Plus, Prestige black-out,
Prestige dim-out, Prestige Reflex, Solo burn-out, Sonate Topar, Vinera, Waterfall
Deze kwaliteiten zijn te reinigen met een zachte borstel of spons – NIET in de
wasmachine en NIET onderdompelen.
Handel als volgt:
Maak een handwarm sopje, beslist niet warmer dan 30°C, met een niet-synthetisch
wasmiddel. Reinig de lamellen plaatselijk en voorzichtig met
een zachte borstel. LET OP! Wanneer u te lang en te heftig boent, beschadigt de
beschermlaag van de lamellen.

